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نفتوانرژی

اخبار شرکتها

وزیر نفت :آغاز صادرات کاتالیست به روسیه

شنبه2مهر  - 1401شماره 1459

وزیر نفت با اعالم اینکه صادرات سوخت به لبنان در سال گذشته انجام شده و پول آن را دریافت کردیم ،از آغاز صادرات کاتالیست توسط شرکتهای ایرانی به روسیه خبر داد.به
گزارش اقتصادسرآمد،جواد اوجی اظهار کردبا تأکید بر اینکه صنعت پتروشــیمی صنعتی ارزآور و باارزش افزوده باال است ،ادامه داد :سال گذشته  ۱۲.۵میلیارد دالر ارزحاصل
صادرات پتروشیمی در سامانه نیما تزریق شــد .در  ۶ماه اول امسال نیز از نظر وزنی و ریالی و دالری صادرات رشد داشته اســت.به گفته اوجی ،وزارت نفت حمایت از زنجیره
صنایع تکمیلی را ادامه خواهد داد و توصیه شد تا زنجیره صنایع تکمیلی در مناطق کمبرخوردار فعال شود.وی با اشاره به اینکه عمده واحدیهای پتروشیمی صنایع مادر هستند،
ادامه داد :دهه قبل برای تکمیل زنجیره ارزش اقدام نشد؛ اما در دولت سیزدهم عمده برنامهها برای توسعه صنایع تکمیلی است.وی با بیان اینکه از شرکتهای خارجی توانمندی
ورود کردند ،گفت :به لطف توان شرکتهای فعال پتروشیمی و سازندگان کاتالیســت صادرات کاتالیست به روسیه آغاز شده است.وزیر نفت افزود :در محصوالت پتروشیمی
و صادرات کاتالیست طی این  ۴سال خودکفا خواهیم شد.

انرژی
ایران در انتظار سومین سال خشک

بر اســاس پیشبینــی  ENSOاحتمال وقوع
پاییز و زمستان کم بارش در سال آبی پیشرو تا
 60درصد است و برخی مناطق کشور با میزان
بارندگیهای تا  50درصد زیر میانگین بلند مدت
درگیر میشوند.
به گزارش اقتصادســرآمد ،با پایان یافتن سال آبی در انتهای
شــهریورماه همه منتظر جمعبندی میــزان بارشها و بیان
جزئیات مصرف آب در بخشهای مختلف کشور هستند .بر
این مبنا مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو از
ابتدای مهر  1400تا تاریخ  11شهریور سال  ،1401متوسط
بارش کشور به عدد  201.9میلیمتر رسیده است.
در گزارش تحلیلی فارس آمده است :این در حالی است که
متوســط بلندمدت بارندگی از ابتدای سال آبی تا تاریخ 11
شهریورماه  246.5میلیمتر بوده است.
بر این اساس ،متوسط بارش کشور در سال آبی 1401-1400
تا بازه زمانی مذکور  18درصد نسبت به متوسط بلند مدت 53
سال کاهش پیدا کرده و رتبه بارشی امسال در طول  54سال
گذشته رتبه  43است.
بر این مبنا اگر نگاهی به میزان بارش به تفکیک اســتانهای
کشور داشته باشیم ،متوجه خواهیم شد که از  31استان کشور
 23اســتان شــرایط بارش زیر میانگین بلند مدت را تجربه
کردهاند و تنها  8استان شرایط برابر متوسط یا باالی میانگین
بلندمدت را تجربه کردند.
بر این اساس استان ایالم با ثبت بارش معادل  49درصد کمتر
از نرمال بدتریــن آمار را در این بخش بــه خود اختصاص
میدهد و در اســتان هرمزگان نیز میزان بارندگی  34درصد
بیشتر از نرمال بوده است.
ال نینو و النینا چیست؟
فارغ از آمار ســال آبی گذشــته ،نگاه به پیشبینی نهادهای
بینالمللی بــرای ســال آبی جــاری میتوان مهــم و در
برنامهریزیها موثر باشد.
به طور کلی عمده پیشبینیهای بلند مدت نهادهای بین الملی
از جمله  ،ENSOبر اساس  2کالن پدیده به نامهای النینو
و النینا صورت میپذیرد.
النینو بهطور ساده عبارت است از یک رخداد اقلیمی کالن که
در اثر رها شدن انرژی انباشته در بزرگترین حوزه اقیانوسی
جهان یعنی جنوب اقیانوس آرام رخ میدهد .نشــانه اولیه
آن هم تغییر جهت جریان آبهای ســرد و گرم و همچنین
بادهای این منطقه است.از سوی دیگر ،النینا به شکل مشابه
چرخه معکوسی هست که بر روی آبهای وسیع اقیانوس
آرام با تغییر دما منجر به شکل دیگری از الگوهای بارش در
کره زمین میشود .ریشه رخداد این شرایط نیز به رفتارهای
خورشیدی وابسته اســت ،اما اثر گذاری آن بر کشور ایران
عموما با خشکسالیهای طوالنی مدت همراه است .افزایش
دمای خاورمیانه به دنبال گرمایش جهانی در ده سال اخیر به
تشدید این وضعیت نیز منجر شده است.
احتمال  60درصدی برای وقوع پدیده النینا
در این راســتا ،مطابق آخرین پیشبینی صورت پذیرفته که
در تیرماه سال  1401انجام شــده است ،دمای سطح دریا در
اقیانوس آرام استوایی مرکزی شرقی کمتر از حد متوسط باقی
میماند و کمی گرم میشــود .متغیرهای کلیدی اقیانوسی و
جوی با شرایط النینا ســازگار باقی ماندهاند ،اگرچه اندکی
ضعیف شدهاند .اکثریت بزرگی از مدلهای موجود پیشبینی
میکنند که دمای ســطح دریاهای آزاد تا ابتدای پاییز 1401
کمتر از حد نرمال در سطح النینا ضعیف باقی میماند.
مشابه جدیدترین  CPCرســمی که توسطIRI ENSO
 Outlookدر  18تیرماه  ،1401پدیده النینا با احتمال  51تا
 59درصد در پاییز و زمستان پدیده حاکم است.
با توجه به پیشبینی انجام شده مبنی بر ثبات پدیده النینا در
پاییز و زمســتان پیشرو ،تاثیر این پدیده بر شرایط اقلیمی
کشور بسیار اهمیت دارد.
النینا بر اقلیم ایران چه تاثیری دارد؟
در همین راستا مطابق بررســیهای انجام شده مبنی بر تاثیر
الگوی النینا بر شرایط جوی کشــور ،احتمال وقوع شرایط
خشکســالی در ایران طی پاییز و زمســتان پیش رو بسیار
محتمل اســت .بر این مبنا طی  100سال گذشته هر زمان که
پدیده النینا حاکم شــده با ضریب نزدیک به  100درصد در
استانهای جنوب غرب کشور شــاهد رخداد خشکسالی
بودهایم.
این مسئله برای غرب کشــور با احتمال ضعیفتری اتفاق
خواهد افتاد و با حرکت به سمت شرق کشور از این احتمال
تا حد رخ داد  30درصدی خشکسالی کاسته خواهد شد .بر
این مبنا ،الگوهای اقلیمی وقوع سومین سال خشکسالی پیاپی
در سال آبی پیش رو را پیشبینی میکند.
احتمال وقوع پاییز کمبارش در کشور
در همین راستا ،سعید نیکیسخن ،اســتاد دانشگاه صنعتی
امیرکبیر در رابطه با پیشبینی شــرایط اقلیمی در گفتوگو
با خبرنگار فارس اظهار داشت«:تمامی مدلهایی که وجود
دارد ،تنها پیشبینی هســتند ،اما با مطالعه کالن الگوها دنیا
سعی دارد تا بتواند از قبل برای شرایط مهیا باشد».
این استاد دانشگاه تاکید کرد«:مدلها از پاییز کمبارش خبر
میدهند و در برخی مناطق ممکن اســت تا  50درصد زیر
نرمال بارش داشته باشیم که بیانگر سومین سال خشکسالی
است که مردم و مسئوالن باید برای این شرایط آمادگی داشته
باشند و منابع آبی به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد».
به گزارش فارس ،با وجود پیشبینیها برای پاییز کمبارش
اهمیت مدیرت مصرف آب در بخشهای مختلف بســیار
مورد تاکید است و در صورتی که این مســئله اتفاق نیفتد،
بحرانی به نام آب دور از انتظار نیست.

دیپلماسی فعال منطقهای در ایستگاه آب و برق در پی سفر وزیر نیرو به ترکیه

نگرانی ازحوضهآبریز اَرس وارتقای زیرساخت تبادل برق ایران و ترکیه

گروه انرژی  -در پی ســفر وزیر نیرو
به ترکیــه ،واکاوی تحــوالت ایران و
ترکیه نشان میدهد ،رفع نگرانی ایران
از اقدامات باالدست حوضه آبریز اَرس و ارتقای
زیرســاخت تبادل برق ایران و ترکیه دو محوری
اســت که در ســفر وزیر نیرو به ترکیــه پیگیری
میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد،علیاکبر محرابیان ،وزیر
نیرو در راس هیئتی به منظور دیدار با مقامات ترکیه
به این کشور سفر کرده است .دیدار با فاتح دونمز،
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه ،وحید کریشچی،
وزیر کشــاورزی و جنگلداری ترکیــه و بازدید
از برخی مراکز صنعت برق این کشــور از جمله
برنامههای مهم وزیر نیرو در این ســفر یکروزه
اســت.با توجه به این جزئیات ارائه شده از سفر،
واکاوی محورهای مورد بحث در این سفر با توجه
به بررســی مذاکرات قبلی مقامات ایران و ترکیه
قابل توجه است.
رفع نگرانی ایران از اقدامات ترکیه در
باالدست اَرس در دستور کار دولت مردمی
در همین راستا ،فارس نوشت 28 :تیر سال جاری
بود که اجالس روند آســتانه بــه میزبانی تهران
برگزار شد .در حاشیه این اجالس و در گفتوگو
میان رؤسای جمهور ایران و ترکیه 2 ،مسئله آب و
برق به عنوان به محور اصلی مذاکرات مورد تاکید
قرار گرفت.
آیتاهلل ابراهیم رئیسی در بیان جزئیات مطرح شده
پیرامون موضوع آب و برق در جلسه با رجب طیب
اردوغان بیان کرد «:در موضوع آب مســئلهای که
بود ،باید پیگیری می کردیم و در نشســت تهران
درباره آب از آقای اردوغــان پیگیری کردیم که
آذریها نگــران حقآبه در ارس هســتند و رئیس
جمهور ترکیه تاکید داشت که این نگرانی سریع
رفع میشود».
رئیس جمهــور ایران تاکید کرد «:بر این اســاس
کار مشــترک بین ایران و ترکیه برای رفع نگرانی
جمهوری اسالمی ایران نســبت به حقآبه به ویژه
آذری ها دنبال می شود».
با توجه بــه صحبتهای رئیس جمهــور به نظر

میرسد ،مهمترین هدف دیدار علیاکبر محرابیان
با وزیر کشــاورزی و جنگلداری ترکیه به عنوان
متولی آب این کشــور پیرامون رفع نگرانی ایران
از مسئله فعالیتهای باالدســت ترکیه در دستور
کار است.
در همین رابطه ،پدرام پناهی ،کارشــناس حوزه
آب و محیط زیست معتقد است«:سیاست فعاالنه
دیپلماســی منطقهای این بار بــا محوریت آب به
خوبی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته و
از این ابزار برای رفع نگرانیهای در رابطه با حقابه
رودخانههای مرزی به خصوص در موقعیتهایی
که ما پایین دست هستیم ،استفاده میشود».
این کارشناس محیط زیســت با اشاره به عملکرد
دولت مردمــی در حوزه دیپلماســی آب گفت«:
رویکرد پویای دیپلماسی آب با هدف پایدارسازی
شــرایط حوضههای آبریز داخلی و خارجی در
دستور کار اســت و به نظر میرســد ،سفر وزیر

مشاور وزیر نیرو

نیرو به ترکیه همراه با دســتاورهای خوبی برای
کشور باشد».
توافق برای توسعه زیرساخت تبادل برق ایران
و ترکیه در سفر اردوغان به تهران
در همین این راســتا ،وزیر نیرو با اشــاره به سفر
اخیر روســای جمهور روســیه و ترکیه به تهران
و محورهای مذاکرهشــده در این دیدارها گفت:
«مســئله توســعه روابط دیپلماســی برق یکی
از مهمترین محورهــای مذاکره شــده در قالب
گفتوگو میان روســای جمهور ایران ،روسیه و
ترکیه بود و بــر این مبنا و بــه توافقهای مثبتی با
کشور ترکیه رسیدیم».
وزیر نیرو در توضیح توافقات برقی با کشور ترکیه
گفت «:ارتقاء زیرســاخت تبادل برق بین ایران و
ترکیه یکی از مهمترین توافقاتی بود که اخیرا ً در
چهارچوب ســفر رئیسجمهور ترکیه به تهران با

برگزیدهانرژی
معاون وزیر نفت خبر داد

نظر مثبت دو کشور به دست آمد».
عضو کابینه دولت مردمی ضمن تشریح جزئیات
ظرفیت تبادل برق ایران و ترکیه گفت« :با توجه به
توافقات صورتگرفته ،اتصال برقی میان ایران و
ترکیه از طریق سه زیرساخت خوی-وان ،خوی-
باشقلعه و بازرگان-دغوبایزید انجام میشود».
محرابیان با اشــاره به شــیوه عمده اتصال شبکه
برق کشورها بیان کرد« :شیوه استقرار زیرساخت
تبادل بــرق میان کشــورها عمدتا در قالب ســه
روش سنکرون شــبکهها ،شیوه ایزولهسازی یک
منطقه و شــیوه نوین خطوط ولتاژ باالی جریان
مستقیم پشــت به پشــت (HVDC Back to
 ))Back(BtoBانجام میپذیرد».
وی ادامه داد« :در زیرســاخت تبادل برق خوی-
باشقلعه ،با کشــور ترکیه توافــق کردیم تا برای
اولین بار اتصال برقی دو کشور از طریق شیوه نوین
( )HVDC Back to Backبا توان  ۶۰۰مگاوات
انجام شود و از این طریق با ارتقاء ضریب بار موثر،
شاهد افزایش ظرفیت تبادل انرژی باشیم».
بر این اساس به نظر میرسد ،پیگیری طرح اتصال
شــبکه برق ایران و ترکیه که به نوعی دسترســی
شــبکه برق ایران به کشــورهای اروپایی را نیز
فراهم میکند ،در دستور کار ســفر وزیر نیرو به
ترکیه است.
در همین رابطه ،ســیما غفاری ،کارشناس حوزه
دیپلماســی انرژی در گفتوگو به فارس گفت«:
امروز مسئله دیپلماسی انرژی خصوص ًا در حوزه
برق به یک راهبرد برای حل مسئله ،کسب انتفاع
اقتصادی و حفظ منافع ملی تبدیل شده است و ما
باید برای توسعه این بخش با اولویت کشورهای
همسایه برنامهریزی کنیم».
این کارشــناس تاکید کرد «:تداوم روند پیگیری
شده توسط دولت سیزدهم در مسیر تبدیل ایران به
قطب انرژی منطقه نقش موثری ایفا خواهد کرد».
بر این اساس با واکاوی محورهای سفر وزیر نیرو
به ترکیه به نظر میرســد ،دیدارهای تدارک دیده
شده در این سفر از اهمیت قابل توجهی برخوردار
است و میتواند اخبار بســیار مثبتی را به کشور
مخابره کند.

موسسه تحقیقات آب اعالم کرد؛

ایرانقدرتنخستمنطقه
در تولید برق است

رشد ۶۰برابریصنعتپتروشیمی
در ۴۳سال گذشته

پیشبینی روزهای پربارش در حوضه
آبریز دریای خزر

مشــاور وزیر نیــرو در امــور بینالملل گفــت :اکنون
ایران قــدرت اول منطقه در تولید برق اســت و با تبادل
انرژی الکتریکی با کشــورهای عضو سازمان شانگهای
قدرت تولید برق کشــورمان را بیش از پیش خواهد شد.به گزارش
اقتصادســرآمد ،محمدعلی فرحناکیان افزود :پیمان شانگهای نصف
جمعیت کل جهان را در خود جــای داده و عالوهبرآن از نظر تولید
برق قدرتهای بزرگی نظیر چین با ظرفیتهای تولید هزاران هزار
مگاوات دارد.وی ادامه داد :سه کشــور ایران ،هندوستان و روسیه از
جمله کشورهای بزرگ و قدرتمند تولید برق در سازمان همکاریهای
شانگهای هستند و کشورمان در این بین جزو معدود کشورهایی است
که از ظرفیت ســوختهای فســیلی خوبی برخوردار است.مشاور
وزیر نیرو در امور بینالملل خاطرنشان ساخت :اکنون ظرفیت تولید
برق در کشورمان خوب اســت و تالش دولت سیزدهم برای ایجاد
ظرفیت تولید بیــش از  ۳۰هزار مگاوات در طی  ۴ســال آینده ایران
را به قدرت برتر در تولید بــرق تبدیل خواهد کرد.فرحناکیان گفت:
اکنون کشورمان قدرت نخست تولید برق در منطقه است که با فراهم
شدن امکان تبادل انرژی با کشــورهای عضو سازمان شانگهای این
قدرت بیشازپیش افزایش خواهد یافت.وی ادامه داد :کشــورمان
بهواســطه ویژگی منطقهای که دارد به بازارهای مهم نیازمند انرژی
الکتریکی مثل عراق با  ۱۰هزار مگاوات کمبود و پاکســتان با  ۷هزار
مگاوات کمبود متصل است که این مزیتی خوب برای همه کشورهای
عضو سازمان شانگهای است.مشــاور وزیر نیرو در امور بینالملل
افزود :از طرف دیگر برخی کشورهای عضو شانگهای و کشورهای
مشــترکالمنافع برق ارزانتری تولید میکنند که این موقعیت ویژه
جغرافیایی کشــورمان میتواند ظرفیت خوبــی در بین اعضای این
سازمان برای تبادل انرژی باشد.فرحناکیان شــبکه برق کشورهای
عضو سازمان شانگهای را مورد اشــاره قرارداد و گفت :پیشبینیها
و چشمانداز جهان آن است که تا ســال  ۲۰۵۰بخش قابلتوجهی از
انرژی جهان از طریق شبکههای برق تبادل شود.وی ادامه داد :گرچه
اکنون بخش زیادی از انرژی موردنیاز جهان از طریق کشتی و خطوط
گازرسانی تبادل میشود اما بر اساس چشمانداز  ۲۰۵۰این شبکههای
برق خواهند بود که انرژی را منتقل خواهند کرد و برایناساس وزارت
نیرو هم طرحهای مفصلی در این باره تدوین کرده است.مشاور وزیر
نیرو در امور بینالملل ایجاد کریدورهای انرژی را یکی از طرحهای
وزارت نیرو برای امکان تبادل انرژی الکتریکی دانست و خاطرنشان
کرد :کریدور انرژی ایران ،آذربایجان و روســیه کــه اکنون در حال
مطالعه است هنگامی که ایجاد شود توانایی انتقال برق بین کشورها
را خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به رشد
 ۶۰برابری صنعت پتروشیمی از سال  ۵۷تا کنون ،گفت:
تا یک دهه آینده ظرفیت صنعت پتروشــیمی به بیش از
 ۲برابر میرســد و به  ۲۰۰میلیون تن در ســال افزایش پیدا میکند.
به گزارش اقتصادســرآمد ،مرتضی شــاهمیرزایی در مراسم افتتاح
شانزدهمین نمایشگاه ایران پالست با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس
اظهار داشت :دفاع از وطن و آبروی هر کشوری عبادت است.وی ادامه
داد :در روز پیروزی انقالب ظرفیت نصب شــده صنعت پتروشیمی
ایران حدود  ۳میلیون تن بود و تولید واقعی حــدود  ۱.۵میلیون تن
بود.شاهمیرزایی تاکید کرد :بالفاصله بعد از پیروزی انقالب ،درگیر
جنگ ۸ساله شدیم و حدود  ۱۰سال از پیروزی انقالب ،امکان توسعه
صنعت نفت نبود و چند سالی نیز به بازسازی صرف شد و حدود ۱۵
سال بعد از انقالب اسالمی ،فرصت توسعه وجود نداشت و پس از
آن بود که برنامهریزی برای توسعه صنعت نفت با تکیه بر توان داخلی
انجام شــد.وی گفت :امروز ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی
از مرز  ۹۰میلیون تن گذشته اســت .به گفته معاون وزیر نفت ،تولید
صنعت پتروشیمی ایران  ۶۰برابر افزایش داشته و در تمام این سالها
تحریمهای ظالمانه و یکجانبه بر صنعت نفت ایران ســنگینی کرده
اســت.وی با بیان اینکه تا یک دهه آینده ظرفیت صنعت پتروشیمی
به بیش از  ۲برابر میرســد و به  ۲۰۰میلیون تن در سال افزایش پیدا
میکند ،اضافه کرد :در سال  ۵۷تعداد محدودی محصول پتروشیمی
تولید میشد و امروز با وجود تحریمهای فلجکننده ،صنعت پتروشیمی
به سرعت در حال پیشروی است.شاهمیرزایی با اشاره به اینکه امروز
بیش از  ۵۰۰گرید محصوالت پتروشیمی و پلیمری در کشور تولید
میشود ،ادامه داد :با برنامهریزیهای دولت سیزدهم تا  ۱۰سال آینده
تمام محصوالت پتروشیمی در کشور تولید خواهد شد.وی تاکید کرد:
اکنون معادل  ۱.۱میلیون بشــکه نفت خوراک واحدهای پتروشیمی
است که تا  ۱۰سال آینده به  ۲.۶میلیون بشکه معادل نفت خام افزایش
خواهد یافت.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :یکی از
مطمئنترین صنایع پتروشیمی دنیا صنعت ایران است.وی ادامه داد:
ایران بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربنی جهان است و دغدغهای
برای تامین خوراک برای ســرمایهگذاران وجود ندارد.شاهمیرزایی
امنیت ســرمایه گذاری در ایران را یکی دیگر از ویژگیهای صنعت
پتروشیمی دانست و افزود :بنابراین سرمایه گذاران میتوانند با مزایای
نسبی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران برنامهریزی کنند.
وی تکمیل زنجیره ارزش را مهمترین اولویت عنوان کرد و گفت :تمام
محصوالت پتروشیمی که موردنیاز ســایر صنایع است را در کشور
تولید خواهیم کرد.

موسســه تحقیقات آب بــرای هفته پیــش رو وقوع
بارش در برخی حوضههای آبریز کشور را پیشبینی
و اعالم کرد :در هفته نخست سال آبی جدید حوضه
آبریز دریای خــزر بارش بیشــتری دارد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،بر اساس گزارش جدید مؤسسه تحقیقات آب در
هفته جاری ،وقوع بارشها در برخی از مناطق شــمالی و جنوبی
کشور (بهویژه استان کرمان و هرمزگان) دور از انتظار نیست.
همچنین با توجه به چشــمانداز بارش پیشبینیشده برای هفته
آینده ،وقوع بارشها در مناطق واقع در سواحل دریای خزر مورد
انتظار اســت.حوضه آبریز خلیجفارس و دریای عمان این هفته
بیشینه بارش  ۳۷.۶میلیمتری و متوسط محدوده  ۵دهم میلیمتری
را دارد که بیشــترین میزان در بین حوضههای آبریز کشور است.
مقام دوم پــر بارشهای این هفته مربوط بــه حوضه آبریز فالت
مرکزی با بیشینه بارش  ۳۴.۸میلیمتری و متوسط محدوده  ۲دهم
میلیمتری است.پس از آن حوضه آبریز دریای خزر بیشینه بارش
 ۱۱.۲میلیمتری و متوســط محدوده  ۷دهم میلیمتری را تجربه
میکند.حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم بیشینه بارش  ۶.۸میلیمتری
با متوسط محدوده  ۱.۵میلیمتری دارد.در هفته جاری حوضه آبریز
مرزی شرق بیشینه بارش  ۹دهم میلیمتری بدون متوسط محدوده
را دارد.حوضه آبریز قره قوم نیز تنها حوضه آبریز درجه یک بدون
بارش کشور در این هفته است.این هفته از  ۳۰حوضه آبریز درجه
 ۲کشور  ۵حوضه آبریز بدون بارش هستند.بر این اساس ،در هفته
منتهی به  ۸مهرمــاه حوضههای  ۶گانه اصلی آبریز کشــور روند
بارشهای متفاوتی را تجربه خواهند کرد بهطوریکه در  ۴حوضه
آبریز بارش خواهیم داشت و دو حوضه هم بدون بارش خواهند
بود.بر مبنای این گزارش ،حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی
به  ۸مهر بیشــینه بارش  ۵۰.۱میلیمتری و متوسط محدوده ۴.۱
میلیمتری را خواهد داشت که بیشترین میزان در بین حوضههای
آبریز کشور خواهد بود.در هفته منتهی به  ۸مهر نیز حوضه آبریز
فالت مرکزی هم بیشینه بارش  ۲.۷میلیمتری و متوسط محدوده
صفر میلیمتری را تجربه خواهد کرد.حوضه آبریز دریاچه ارومیه
هم در هفته منتهی به  ۸مهر بیشینه بارش  ۷دهم میلیمتری و متوسط
محدوده صفر میلیمتری خواهد داشت.همچنین در هفته نخست
سال آبی جاری ،حوضههای قره قوم بیشینه بارش  ۶دهم میلیمتری
بدون متوسط محدوده خواهد داشــت.حوضههای آبریز مرزی
شرق و خلیجفارس و دریای عمان در هفته منتهی به  ۸مهرماه که
هفته نخست ســال آبی جدید (مهر  ۱۴۰۱تا آخر شهریور ۱۴۰۲
است) بدون بارش هستند.

 ۶دکل جدید به ناوگان شرکت ملی حفاری
اضافه میشود

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران از تصویب خریــداری  ۶دکل جدید در
هیئتمدیره شرکت ملی نفت خبر داد و گفت :بر این اساس سه دکل دریایی و سه
دکل خشکی به ناوگان عملیاتی شرکت ملی حفاری اضافه میشود.به گزارش
اقتصادسرآمد ،محسن خجستهمهر در حاشیه بازدید از شرکت ملی حفاری گفت:
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نگاه حمایتی به شرکت ملی حفاری دارند و
این شرکت نقش حیاتی و مهم در زنجیره ارزش تولید ایفا میکند.وی با اشاره به
توافقنامه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری به ارزش یک میلیارد
دالر ،تصریح کرد :با توجه به ضرورت بازسازی و تعمیرات ۲۰۰ ،میلیون دالر برای
بازسازی ناوگان حفاری این شرکت اختصاص داده شده است.مدیرعامل شرکت
ملی نفت ایران از تصویب خریداری  ۶دکل جدید در هیئتمدیره شرکت ملی
نفت خبر داد و گفت :بر این اساس سه دکل دریایی و سه دکل خشکی به ناوگان
عملیاتی شرکت ملی حفاری اضافه میشود که امکان حضور دوباره و قدرتمند
ملی حفاری در خلیج فارس را ایجاد میکند.

تحقق  ۱۰۱درصدی تولید نفت خام در شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز مارون

سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون اعالم کرد :تولید نفت خام این
شرکت در  ۶ماه نخست امسال با  ۱۰۱درصد برنامه ابالغی از سوی شرکت ملی
نفت ایران محقق شد.به گزارش اقتصادسرآمد،قباد ناصری با گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس ،توانمندی امروز صنعت نفت
و رســیدن به مقصد خوداتکایی را نتیجه جانفشانی شهدا و ایثارگران دانست و
گفت :خوشبختانه با وجود تنگناهای اقتصادی و شرایط خاص عملیاتی موفق
شــدیم به اهداف تولیدی خود و حتی فراتر از آن دســت یابیم.وی افزود :در
راستای حفظ ایمنی و محیط زیست پیرامون تاسیســات شرکت ،پروژه ایمن
سازی  ۱۶کیلومتر از خطوط لوله زیرزمینی  ۶اینچ مایعات اصلی و  ۱۴اینچ گاز
اصلی ایستگاههای تقویت فشار گاز شــرکت را در دستور کار قرار دادیم که در
موعد مقرر به اتمام رســید.ناصری ،با بیان اینکه خط مذکور روزانه  ۴۰میلیون
فوت مکعب گاز آســماری مارون را از مجموعه های مــارون (۲آغاجاری) و
مارون  ۵به  ۷۰۰ NGLو  ۸۰۰ارسال میکند ،گفت :به خاطر مجاورت این خط
با رودخانه جراحی و تعدادی روستا ،ایمن سازی آن از اهمیت زیادی برخوردار
بود تا خطری مجاوران تاسیســات فرآیندی را تهدید نکند.شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز مارون در خوزســتان عهــده دار تولید از مخازن مارون آســماری،
بنگستان ،شادگان آسماری بنگستان و کوپال آسماری بنگستان است ۲۸ .کارخانه
بهرهبرداری ،نمکزدایی ،ایستگاههای تقویت فشار تزریق گاز در مناطق عملیاتی
این شرکت شامل شهرستانهای رامشیر ،رامهرمز و اهواز فعالیت دارند.روزانه
حدود  ۶۰۰هزار بشــکه نفت خام در این شــرکت تولید میشود ،عالوه بر این
روزانه  ۵۷۰میلیون فــوت مکعب گازهای همراه نفــت در حوزه عملیاتی این
شرکت جداسازی میشود.

لزوم همراهی مردم برای پایداری تامین آب تهران در مهر
و آبان خشک امسال

شرکت آب و فاضالب استان تهران در اطالعیهای با اشاره به هشدارهای سازمان
هواشناسی کشور مبنی بر کاهش چشمگیر بارشها در پاییز امسال از شهروندان
تهرانی درخواست کرد با رعایت شیوههای مدیریت مصرف ،این شرکت را در
تداوم تامین پایدار آب شرب یاری کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،در این اطالعیه آمده است :بنا بر گزارشهای سازمان
هواشناســی ،میزان بارشها در مهر و آبان امســال کاهش محسوسی نسبت به
میانگین بلندمدت دارد و باتوجه به اینکه بخش اعظم نیاز آبی تهران از منابع سدها
تامین میشود ،این کمبود بارش میتواند تهران را با کمبود جدی آب مواجه کند و
این در حالیاست که حجم سدهای پنجگانه تامینکننده آب تهران به علت بروز
خشکسالیهای پیاپی با کسری بیش از  50درصد نسبت به بلندمدت روبروست.
این اطالعیه میافزاید :شرکت آب و فاضالب استان تهران افتخار دارد که علیرغم
دو سال خشکسالی ،کاهش میزان بارشها در بهار امسال و افزایش میانگین دما با
تالشهای شبانهروزی کارکنان و همراهی مشترکان ،تابستان امسال هم بدون قطع
آب در تهران سپری شد و در آستانه پاییز نیز این شرکت بنا بر رسالت و ماموریت
خود ،تمامی توان فنی و مهندسی خود را برای تامین پایدار آب شرب پایتخت
به کار میبندد تا همچون گذشته هیچ خللی در روند تامین آب شرب شهروندان
ایجاد نشود؛ چراکه به رغم بهکارگیری تمامی امکانات و انجام اقدامات الزم ،منبع
جدید دیگری برای افزایش ظرفیت آبرسانی به تهران وجود ندارد و طبعا در
این راه همراهی و مسئولیتپذیری یکایک ساکنان محترم پایتخت ضروری است.

فرصت ارزآوری  4میلیارد دالری ایران از گازسوز کردن
خودروهای نیجریه

عضو انجمن ســی.ان.جی ایران گفت :در صورت اجرای طرح گازسوز کردن
خودروها در نیجریه  4میلیارد دالر برای کشور ارز آوری خواهد داشت.به گزارش
اقتصادسرآمد،محسن نامداری با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات برای گازسوز
کردن خودروهای بنزینی در نیجریه گفت :نیجریه کشوری در غرب آفریقا است
که سرشار از منابع طبیعی و میادین مختلف نفت و گاز است .بنزین پرمصرفترین
محصول غیرخوراکی در نیجریه از دهه  1970تاکنون است .با وجود تالش دولت
برای پرداخت یارانه به هزینه بنزین ،قیمت بنزین در پمپ بنزینها در سراســر
نیجریه همیشه سال به ســال در حال افزایش بوده اســت.وی اظهار داشت :در
دسامبر سال  ،2020دولت نیجریه برنامه ملی گسترش گاز خود را اجرا کرد که
شامل تبدیل خودروها و ژنراتورها از بنزینسوز به گازسوز است ،برنامهای که
انتظار میرود شامل ساخت  2000جایگاه  CNGو حداقل یک میلیون تبدیل
خودرو باشد.نامداری گفت :خدمات تبدیل رایگان خودروها در برخی از مناطق
نیجریه در دستور کار قرار دارد که مناطق منتخب این خدمات شهرهایی از جمله
ابوجا ،کادونا ،کانو ،کوگی ،کوارا ،اوگان ،اوندو ،اویو ،الگوس ،ادو ،دلتا ،ریورز و
بایلسا است.عضو انجمن سی.ان.جی ایران گفت :در همین راستا با توجه به تجربه
و تخصص شرکتهای ایرانی که در طرح رایگان تبدیل ناوگان عمومی بنزینی به
دوگانه سوز موفق عمل کردند ،شرکتهای ایرانی از جمله شرکت توانا با ایجاد
یک کنسرسیوم مشترک با شرکتهای ایرانی و نیجریهای ،موفق به عقد تفاهمنامه
برای اجرای این طرح در کشور نیجریه شده است.

الیحه حفاظت از رودخانهها و کاهش خطرات سیل
به مجلس میرود

مدیرکل دفتر حقوقی شــرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت:
الیحه حفاظت از رودخانهها و کاهش خطرات سیل در مراحل انتهایی تأیید و
تصویب هیئت وزیران برای ارسال به مجلس شورای اسالمی قرار دارد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،آقای حسین زمانی در نخستین سمینار تخصصی با عنوان «حقوق
بستر و حریم رودخانهها و سایر پیکرههای آبی» که توسط گروه تحقیق پژوهش
و نوآوری برگزار شد ،با اشاره به موضوعات حقوقی آب ،گفت :به دلیل نیاز به
وضع قوانین به روز و مورد نیاز کشــور ،پس از سه سال تالش و برگزاری دهها
جلسه« ،الیحه حفاظت از رودخانهها و کاهش خطرات سیل» در مراحل انتهایی
تأیید و تصویب هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
وی همچنین درباره تاریخچه قوانین مرتبط با رودخانهها ،از قانون بلدیه و قانون
مدنی به عنوان اولین قانونی نام برد که در آن به مجاری آبها پرداخته شــده که
بعدها در قانون شهرداری نیز به نحو دیگری ،احکامی درباره رودخانههای داخل
شهر وضع شد.مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه ،با
توضیح قانون آب و نحوه ملی شدن آن ،بستر رودخانهها را متعلق به دولت اعالم
کرده و به تحولی دیگر در وضع قوانین اشاره کرد که طبق اصل  ۴۵قانون اساسی،
منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی و به تبع آن بستر رودخانهها جزو مشترکات و
در اختیار دولت جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.وی با تأکید بر رفع تصرفات
از بســتر و حریم رودخانهها از طریق سازوکار پیش بینی شده مندرج در تبصره
« »۴ماده ( )۲قانون توزیع عادالنه آب ،ابهامات آیین نامه مربوط به بستر و حریم
رودخانه ها ،انهار ،مســیلها ،مردابها ،برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی،
آبیاری و زهکشی ،از برنامه دفتر حقوقی برای اصالح آیین نامه مذکور خبر داد.

